
Mötet 
 
 

Jag vaknar upp och tänker på vilken förbannad bakfylla jag har. Vad hände igår, 
tänker jag? Jag sätter mig på sängkanten och känner att min mun är snustorr, så jag 
går till köket för att dricka ett glas vatten. I köket sitter morsan och äter frukost och 
jag ger henne en kram. Jag tar två glas från diskstället på diskbänken och fyller dem 
med vatten. Letar upp en treo från medicinskåpet och slängen ner den i ena glaset 
för att lindra min huvudvärk. Jag sätter mig vid bordet med mamma och vi bara sitter 
där tyst. Helt tyst i kanske fem minuter. Äntligen så öppnar hon munnen och säger, 
“tjejen du tog med hem igår kväll, bjöd jag på frukost innan hon gick”. Jag sitter bara 
tyst och försöker minnas vad som hände. “Hon heter Rebecca om du inte kommer 
ihåg, och hon bor här i närheten, fortsatte mamma”. Jag sitter fortfarande och 
försöker minnas vad som har hänt. Morsan hjälper mig på vägen då hon säger “hon 
sa att ni träffades igår på Rasmus fest”. Då började det komma tillbaka några saker 
innan festen. Vi hade suttit och ätit hamburgare på Max och så hade Rasmus ringt 
och sagt att det var fest hemma hos honom, så vi drog dit. Sen minns jag inte så 
mycket mer av den kvällen…  
 
När jag nu satt vid köksbordet fick jag ett sms från en polare. Han meddelar mig att 
de var i tunneln som ligger vid skolan alldeles i närheten. Jag gick in i mitt rum för att 
göra mig klar. Innan jag tog mig ut till polarna, kontrollerade jag att allt var med, 
mobilen, min morakniv, nycklarna. Allt var i sin ordning. Pistolen som jag köpte för 
inte så länge sen av nån kille ute i förorten fick sig en extra koll. Nu var jag redo att 
träffa gänget. Jag gick till tunneln. Alla var där, vi var fyra stycken med mig inräknat 
men idag skulle vi vänta på en kille till som skulle komma. När vi står där så kommer 
det en ganska liten och klen kille som var blond i håret. När han kom närmare oss så 
skrek han helt plötsligt “FAN VA FUL DU VA DÅ!” Vi gick snabbt emot honom och så 
frågade jag honom “va fan sa du?!” Nu slutade han flina och såg livrädd ut. Trots det 
sa han “käften tönt” och så pep han nånting mer, men jag hörde inte honom. Jag 
hade redan fått in mitt första slag i hans ansikte och dem andra började knuffa på 
honom. Efter ett par välriktade slag, så låg han på marken och vi var klara med 
honom. Vi gick bara därifrån och då sa han “jävla tönt jävel, är det allt du har”. Då 
var jag så förbannad så jag drog upp pistolen och sa till honom “ett ord till och jag 
skjuter”!! Då blev han tyst i några sekunder, men sedan skrattade han och sa 
“hahaha ingen gillar dig, så ful du är”. Därefter hände allting så snabbt. “Pang” hörde 
jag och kände att det ryckte till i handen. Sen såg jag honom ligga där blodig på 
marken med ett skott i huvudet. Jag han tänka “Vad fan har jag gjort!?” Hela gänget 
började kuta därifrån. Jag sprang och satte mig på en bänk i skogen en bit ifrån 
tunneln. Där satt jag och försökte förstå vad som nyss hade hänt. När jag började 
höra sirenerna komma närmre så sprang jag upp till lägenheten och slet till mig mina 



bilnycklar och sprang ner till bilen. Jag satt stilla i förarsätet i typ fem minuter och 
försökte tänka ut vart jag skulle åka. Jag tänkte att jag skulle köra ut på landet, för 
jag har en kompis där. Bilen startade direkt jag vred om nyckeln. Jag körde upp på 
motorvägen och där satte jag på radion. Musiken från radion fick mig att känna mig 
lite bättre innan det helt plötsligt avbröts och en kvinna i radion sa “vi efterlyser nu en 
vit man i 20 årsåldern i området runt Västberga skola. Kvinnan i radion fortsatte. 
“Mannen är beväpnad och extremt farlig’’. Jag tänkte på vem det var som hade 
kunnat se mig… det var ju mina polare som var med mig, men sen var det inga 
andra i tunneln. Jag förstod inte vem det skulle kunde vara. Jag fortsatta köra ut till 
min kompis med lugnet att polisen och alla andra fortfarande letade i området som 
jag kör längre och längre ifrån.  
 
Efter en lång resa började jag äntligen närma mig mitt mål och då slog det mig att 
han kanske inte ens var hemma. Jag slängde snabbt upp telefonen och började leta 
efter hans nummer. Numret jag sökte låg nästan längst ner i min telefonlista, så det 
tog ett tag att hitta det. Väl hittat så ringde jag honom. Det gick fram onödigt många 
signaler innan han svarade, tyckte jag. Det kändes som en hel evighet, men så 
äntligen hör jag “tja vad är det?” i andra änden. Då känner jag mig så himla lättad 
och säger till honom “tjena, hade jag kunnat slagga hemma hos dig ett tag? Jag har 
satt mig riktigt i skiten där hemma”. Sedan kommer en lång paus av tystnad. En 
sådan tystnad som man bara inte vill höra när man frågar någon om hjälp. Efter ett 
tag säger han i alla fall “Ja, jag har en stuga på bakgården som du kan slagga i, så 
länge du behöver”. När jag hör dem orden så kör jag lite snabbare för jag vet att han 
är hemma och jag har ett ställe att sova på, så jag säger “tack som fan! Jag är inte 
långt ifrån, är där på typ en kvart”. Då han säger “det är lugnt, jag är skyldig dig sen 
förra gången” och sen lägger han på. Väl framme ger min kompis mig sängkläder 
och annat jag kan behöva för att göra mig lite hemmastadd i stugan, innan jag kan 
lista ut mitt nästa drag. Trött som tusan slänger jag mig i sängen efter att fått en bit 
mat av min vän. Oron över vad jag gjort och hur jag ska ta mig vidare, gör att jag inte 
kan somna direkt. Trots att tankarna surrar och jag inte kommer på någon bra 
lösning så somna jag till slut.  
 
Jag vaknar med ett ryck när jag hör ljudet av sirenerna komma närmare  . . .  


